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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 0801/2006, του Tiago Pérez Glez-Arís, ισπανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
οργάνωσης «Foro Social de Cangas», σχετικά με παρατυπίες που συνδέονται με την 
περιβαλλοντική εκτίμηση της σχεδιαζόμενης μετατροπής σε λιμένα και κατασκευής 
μαρίνας στον κόλπο του Vigo (Cangas, Pontevedra)

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εκφράζει ανησυχία σχετικά με παρατυπίες που αφορούν τη μελέτη 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τις διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων για τη σχεδιαζόμενη 
μετατροπή σε λιμένα και την κατασκευή μαρίνας στον κόλπο του Vigo στο Cangas της 
Pontevedra, επισημαίνοντας ότι το έργο έχει παρόλα αυτά εγκριθεί από τις λιμενικές αρχές 
του Vigo. Περιλαμβάνει συγκεκριμένα την κατασκευή ενός προστατευτικού αναχώματος 
μήκους περίπου 600 μέτρων, καθώς και ξενοδοχείων, ξενώνων, σταθμών ανεφοδιασμού 
καυσίμων, σουπερμάρκετ, κ.λπ., επιπλέον του σχεδιαζόμενου συγκροτήματος με 
περισσότερα από 1 000 διαμερίσματα. Ο αναφέρων επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την 
Επίσημη Εφημερίδα της Ισπανίας (BOE) της 17ης Δεκεμβρίου 2004, παρόλο που οι λιμενικές 
αρχές του Vigo δεν είχαν λάβει έως την 30ή Ιουλίου 2004 την τελική απάντηση στο 
ερωτηματολόγιο που εξέδωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος προς τους διάφορους 
εμπλεκόμενους φορείς, η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων δημοσιεύτηκε στην επίσημη 
εφημερίδα μόλις μία ημέρα μετά, την 31η Ιουλίου 2004, ως επίσημη έκδοση. Επιπλέον, η 
μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων δεν έφερε σφραγίδα ημερομηνίας, ούτε υπήρχε άλλη 
επίσημη απόδειξη ότι είχε πράγματι εκδοθεί δημόσια πρόσκληση υποβολής προσφορών εντός 
των προβλεπόμενων προθεσμιών και εάν είχε υπάρξει ανταπόκριση σε αυτή. Στο επίσημο 
κείμενο ανάθεσης του έργου αναφέρεται ότι είχε ζητηθεί η γνώμη της τοπικής αρχής της 
Γαλικίας, η οποία όμως δεν απάντησε. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ωστόσο ότι οι λιμενικές 
αρχές έλαβαν γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αλιείας της Γαλικίας εναντίον του έργου λόγω 
ανησυχιών για πιθανές ζημιές στους υφάλους ανάπτυξης ιχθύων και οστρακόδερμων. Ο 
αναφέρων προσθέτει ότι η εν λόγω περιοχή βρίσκεται σε σημαντικό οικότοπο των φωκαινών, 
που έχουν χαρακτηρισθεί είδος κοινοτικού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ.

2. Παραδεκτό
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Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 22 Φεβρουαρίου 2007. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη την 1η Ιουνίου 2007.

Η αναφορά

Ο αναφέρων καταγγέλλει ένα έργο με τίτλο «Remodelación y adecuación ambiental de las 
instalaciones portuarias de la factoría Massó para usos naúticos recreativos» (Μετατροπή και
περιβαλλοντική προσαρμογή των εργοστασιακών λιμενικών εγκαταστάσεων Massó για
ναυτιλιακή χρήση και χρήση αναψυχής) στον δήμο του Cangas (Pontevedra-Ισπανία).

Αυτό το έργο περιλαμβάνει μια μαρίνα, μια ζώνη περιπάτου και μια εμπορική περιοχή. 
Παρότι έχει πραγματοποιηθεί εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ), ο αναφέρων 
ισχυρίζεται ότι έχουν υπάρξει παρατυπίες:

Υπάρχουν ορισμένες διοικητικές παρατυπίες: το έγγραφο το οποίο περιγράφεται από τον
αναφέροντα ως η «αναφορά περιβαλλοντικών επιπτώσεων» δεν έχει σφραγίδα εισόδου, δεν
υπάρχει πιστοποιητικό της διοίκησης που να αποδεικνύει ότι η έκθεση περιβαλλοντικής 
εκτίμησης διατέθηκε στο κοινό, η έκθεση περιβαλλοντικών επιπτώσεων δεν έλαβε την 
έγκριση του «Αρχιτεκτονικού Συλλόγου», και η γνωμοδότηση της «Dirección General de
Recursos Marítimos» δεν ελήφθη υπόψη. Ο αναφέρων δηλώνει ότι αυτές οι γνωμοδοτήσεις 
είναι υποχρεωτικές. Συνοπτικά, θεωρεί ότι οι αρχές και το κοινό δεν μπορούσαν να 
εκφράσουν την άποψή τους σχετικά με την έκθεση περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Μία από τις γνωμοδοτήσεις που συμβουλεύτηκαν οι αρχές, εκείνη της «Dirección General de
Recursos Marítimos» (γενική διεύθυνση θαλάσσιων πόρων) ελήφθη από την περιβαλλοντική 
αρχή (Ministerio de Medio Ambiente- υπουργείο Περιβάλλοντος) στις 29 Ιουλίου 2004. Η 
ανακοίνωση του έργου δημοσιεύτηκε στην ισπανική Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 31 
Ιουλίου 2004. Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι υπήρχε αρκετός χρόνος για την προετοιμασία της 
τελικής αναφοράς περιβαλλοντικών επιπτώσεων και εκτιμά τους ισχυρισμούς που 
παρουσιάστηκαν.

Παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Η Επιτροπή έχει ήδη εξετάσει αυτήν την υπόθεση. Ο αναφέρων έστειλε επιστολή στην
Επιτροπή στις 31 Ιουλίου 2006 σχετικά με πιθανή παραβίαση της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ1, 
όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/11/ΕΚ2 και την οδηγία 2003/35/ΕΚ3 (οδηγία ΕΠΕ), 

  
1Οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1985 για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων
σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον. Επίσημη Εφημερίδα L 175 της 05/07/1985.
2Οδηγία 97/11/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Μαρτίου 1997 περί τροποποιήσεως της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ για την
εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον. Επίσημη Εφημερίδα L 
073 της 14/03/199.
3 Οδηγία 2003/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 2003. L 156 17 
25.6.2003.
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και την οδηγία 2001/42/ΕΚ (οδηγία ΣΠΕ)1. Στις 10 Οκτωβρίου 2006, η Επιτροπή του
απάντησε εξηγώντας ότι το έργο είχε υποβληθεί σε ΕΠΕ (η «Resolución» της 29 Νοεμβρίου 
2004 δημοσιεύτηκε στην ισπανική Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 17 Δεκεμβρίου 2004) 
και ότι η οδηγία ΣΠΕ δεν ίσχυε σε αυτήν την περίπτωση.

Στις 22 Νοεμβρίου 2006, ο αναφέρων έστειλε άλλη μία επιστολή στην Επιτροπή. Η επιστολή
αυτή περιελάμβανε τα ίδια στοιχεία που περιέχονται σε αυτήν την αναφορά. Στην απάντησή
της στις 28 Μαρτίου 2007, η Επιτροπή εξηγούσε ότι δεν μπορούσε να εντοπίσει παραβίαση 
της οδηγίας ΕΠΕ.

Όσον αφορά τις σχετικές αρχές και τις δημόσιες διαβουλεύσεις, όπως απαιτείται από το
άρθρο 6 της οδηγίας ΕΠΕ, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι αρχές τις οποίες ενδέχεται να 
αφορά το έργο, λόγω της ειδικής τους αρμοδιότητας επί θεμάτων περιβάλλοντος, να μπορούν 
να εκφράσουν γνώμη για τις πληροφορίες που παρέχει ο κύριος του έργου και για την αίτηση 
άδειας. Όπως εξηγείται στη Resolución της 29ης Νοεμβρίου, έγιναν διαβουλεύσεις με 14 
αρχές (συμπεριλαμβανομένων ΜΚΟ και της Ένωσης Αλιέων). Η Resolución περιελάμβανε
επίσης τις διαβουλεύσεις με την «Dirección General de Recursos Marítimos».

Σύμφωνα με τα έγγραφα που παρείχε ο αναφέρων, οι πληροφορίες που είχαν διατεθεί για
δημόσια διαβούλευση καθώς και μια ανακοίνωση είχαν δημοσιευτεί στην ισπανική 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της 31 Ιουλίου 2004. Η Resolución της 29 Νοεμβρίου 2004 
βεβαιώνει ότι δεν κατατέθηκαν ενστάσεις.

Πρέπει να σημειωθεί ότι το άρθρο 8 της οδηγίας ΕΠΕ ορίζει ότι τα αποτελέσματα των 
διαβουλεύσεων και οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται βάσει των άρθρων 5, 6 και 7 πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης άδειας, αλλά δεν είναι 
υποχρεωτικό να γίνουν δεκτές.

Ο αναφέρων υποστηρίζει επίσης ότι δεν υπήρχε αρκετός χρόνος για να προετοιμαστεί η
τελική έκθεση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Πρέπει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με το
άρθρο 5 της οδηγίας ΕΠΕ, πρέπει να παρέχονται πληροφορίες από τον κύριο του έργου στην
αρμόδια αρχή κατά την υποβολή αίτησης άδειας. Έπειτα, η αρμόδια αρχή ζητά τη γνώμη του 
κυρίου του έργου και των αρχών που αναφέρονται στο άρθρο 6, παράγραφος 1, πριν 
γνωμοδοτήσει.

Τα υπόλοιπα στοιχεία που παρουσιάζονται από τον αναφέροντα (απουσία σφραγίδας
εισόδου, έλλειψη πιστοποιητικού από τη διοίκηση για την απόδειξη ότι η έκθεση
περιβαλλοντικών επιπτώσεων διατέθηκε στο κοινό και η έλλειψη έγκρισης από τον 
«Αρχιτεκτονικό Σύλλογο») υπόκεινται σε εσωτερικές διαδικασίες της Ισπανίας και δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ.

Συμπέρασμα

  
1 Οδηγία 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου σχετικά με την
εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων (Επίσημη Εφημερίδα L 197 
της 21ης Ιουλίου).
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Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή δεν μπορεί να εντοπίσει τυχόν παραβίαση της κοινοτικής
περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
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